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DISPROBIT  
gumoasfaltová disperzní směs na údržbu střech a 
hydroizolace 
 
TYTAN PROFESSIONAL Disprobit je disperzní asfaltová směs modifikovaná syntetickou pryží. Je určena pro 
lehké hydrofobní izolace i k renovaci a ochraně střešních krytin. Tento výrobek je ideální pro použití v mírném 
evropském klimatu – membrány jsou velice odolné proti tvorbě trhlin způsobených mrazem. Nátěr tímto výrobkem 
odolává atmosférickým vlivům, vodě, zředěným kyselinám a zásadám i agresivním látkám přítomným v půdě. Díky 
svým tixotropním vlastnostem nátěr nestéká po vertikálních površích dokonce ani při vyšších teplotách. Disprobit 
lze aplikovat na suché i vlhké povrchy. Je kompatibilní s pěnovým polystyrenem. 
 
VÝHODY 

- Nanášení na suché i vlhké povrchy 
- nestéká po vertikálních plochách 
- neobsahuje rozpouštědla 
 

TYPICKÉ POUŽITÍ 
- základový nátěr pod asfaltové laky (na disperzní bázi) 
- Hydroizlolace podzemních částí budov (základové patky, základy atd.),  
- hydrofobní izolace pod dlažbou v suterénech, v garážích, na terasách a 

balkonech. 
- renovace a údržba střešních krytin z asfaltové lepenky. 

. 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
Konzistence   tixotropní látka 
Barva     tmavě hnědá/černá 
Teplota pro aplikaci  +5°C až +30ºC 
Základový nátěr  

Ředění vodou 1:2 

Vydatnost:      0,2-0,3 kg / m2 

Izolace  

Doba schnutí 1 vrstvy      6 hodin 

Vydatnost:      0,8 – 1,2 kg/m² při jedné vrstvě 

Počet vrstev:      2-4, podle aplikace 

Čištění nástrojů:  
 

     vodou, po zaschnutí – organickým rozpouštědlem 

Technické údaje a pokyny k aplikaci platí pro teplotu +23ºC ± 2ºC a relativní vlhkost cca 60%. Nižší teplota a vyšší 
vlhkost mohou prodloužit dobu schnutí. 
 
POKYNY K APLIKACI 

Příprava povrchu:  
Povrch nesmí být zmrzlý ani ojíněný a musí být zbavený stojící vody. Odstranit staré nátěry, prach, ostré hrany a 
volné částice (odstranit zbytky separátoru používaného při bednění). Odstranit rez z kovových částí a chránit je před 
korozí. Zaplňte otvory a trhliny větší než 2 mm. Drsné povrchy omítnout cementovou maltou. Nové omítky a betony 
musí být vyzrálé.  
Před aplikací nanést základový nátěr Disprobitu zředěného vodou v poměru 1:2 nebo koncentrovaným 
prostředkem Disprobit primer (nepoužívat základové nátěry obsahující rozpouštědla) a počkat, dokud neuschne. 

Aplikace:  
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Aplikovat za studena. Před použitím důkladně promíchat nízkootáčkovým míchadlem. Směs nanášet pomocí 
smetáku nebo štětky. Aplikaci další vrstvy až po zaschnutí vrstvy předchozí. Jednotlivé vrstvy nanášejte křížem. 
Renovace a údržba střešních krytin – Oprava starých střešních krytin: Odstranit uvolněné části střešní lepenky a 
další nečistoty, puchýře a hrbolky křížem rozříznout a zalepit lepidlem Abizol KL DM. Mezery vyplnit gumoasfaltovým 
tmelem Abizol G. Nanést alespoň 2 vrstvy Disprobitu. Ke zvýšení trvanlivosti nátěru se doporučuje rozhodit na 
poslední čerstvou vrstvu písek (minerální posyp). 
Hydrofobní izolace – Nanášet alespoň 2 vrstvy. Všechny okraje a spáry je třeba vyztužit perlinkou vlepenou do 1. 
vrstvy.  
Při použití na vnějších svislých stěnách se doporučuje chránit izolaci polystyrénovými deskami přilepenými lepidlem 
Abizol ST, nebo drenážními fóliemi, aby se předešlo mechanickému poškození kořeny rostlin nebo ostrými kameny. 
Při zasypávání izolovaných stěn zeminou je nutné postupovat opatrně, aby nedošlo k poškození izolace. 
Na Disprobit nelepit keramické obklady a dlažbu 
 
 INFORMACE O SKLADOVÁNÍ, LOGISTICE A PŘEPRAVĚ 
Zaručená skladovací doba je 12 měsíců od data výroby při skladování při teplotě mezi +5°C a +35ºC. Chraňte před 
mrazem.  

EAN Značka Barva Balení 

množství 
/   

EUR-
paletu 

590 7516 95993 6 TP Disprobit černá 5 kg 
plastový 
kbelík 80 

590 3518 05763 2 TP Disprobit černá 10kg 
plastový 
kbelík 44 

590 3518 05764 9 TP Disprobit černá 20kg 
plastový 
kbelík 33 

 

Pozemní přeprava: ADR: Bez omezení 

Námořní přeprava: IMDG: Bez omezení 

Letecká přeprava: ICAO / IATA-DGR: Bez omezení 

Číslo UN: žádné  Žádné 

 
POKYNY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 

Používejte obvyklá hygienická opatření. Chraňte před ohněm. Podrobné informace naleznete v Listu bezpečnostních 
údajů materiálu, který si můžete vyžádat od společnosti Selena FM. 
S2 Udržujte mimo dosah dětí S37 Používejte vhodné ochranné rukavice S46 V případě pozření vyhledejte 
neprodleně lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo štítek Likvidace: Zbytky výrobku a prázdné obaly musí být 
zlikvidovány v souladu s místními oficiálními předpisy.  

 
Vydáním tohoto listu technických údajů pozbývají předchozí vydané verze platnosti. 

Informace zde obsažené se zakládají na výzkumu společnosti Selena a jsou považovány za přesné. Protože však podmínky a metody použití 
našich výrobků jsou mimo naši kontrolu, tyto informace nemohou být použity jako náhrada testování zákazníky za účelem zjištění, jestli jsou 
výrobky společnosti Selena vhodné pro vaše konkrétní aplikace. Jediná záruka poskytovaná společností Selena se vztahuje na to, že tento 

výrobek splňuje stávající specifikace při prodeji. Vaše jediná náhrada za porušení této záruky z naší strany je omezena na vrácení prodejní ceny 
nebo náhradu výrobku, u kterého se prokáže, že neodpovídá této záruce. Společnost Selena výslovně odmítá poskytnout jakoukoli jinou přímou 
či nepřímou záruku za vhodnost výrobku pro konkrétní účel nebo za prodejnost výrobku. Společnost Selena neručí za jakékoli případné nebo 
následné škody. Návrhy způsobu použití nesmí být chápány jako pobídka k porušení jakéhokoli patentu. Číselné údaje v letáku tohoto výrobku se 

mohou lišit v rozmezí +/-5%. Společnost Selena si vyhrazuje právo kdykoli změnit vlastnosti výrobku bez předchozího upozornění. 


